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Nội dung bài trình bày:

1. Quy định pháp lý về đánh giá tác động đến ĐDSH

2. Những khó khăn khi thực hiện ĐTM đến ĐDSH

3. Các giải pháp thực thực hiện
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1. Quy định pháp lý

a) Quy định trong Luật BVMT 2015 (K 4 Đ 22)

- Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động đến môi trường (bao 
gồm tác động đến ĐDSH trong các văn bản quy phạm pháp 
luật.

b) Quy định trong 18/NĐ/2014/CP (K 4 Đ 12) 

việc tham vấn cộng đồng, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu 
tác động trực tiếp bởi dự án trong quá trình thực hiện đánh giá 
tác động môi trường nhằm giảm thiểu tác động bất lợi của Dự 
án đến môi trường tự nhiên, ĐDSH 

b) Quy định trong Dự thảo thông tư

- Quy định trong nội dung của báo cáo ĐTM (chủ dự án phải thực hiện 
báo cáo ĐTM)

+ Mô tả rõ hiện trạng đa dạng sinh học khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi 
dự án như các nơi cư trú, các vùng sinh thái nhạy cảm; danh mục các 
loài thực vật, động vật hoang dã,…”

1. Quy định pháp lý (tiếp)

- Báo cáo ĐMT cần làm rõ nguồn gây tác động không liên 
quan đến chất thải (mất rừng, thảm thực vật, động vật
hoang dã, tác động đến hệ sinh thái nhạy cảm, và sinh 
học; biến đổi đa dạng sinh học).

- Giám sát ĐDSH: tập trung vào các loài nguy cấp, quý
hiếm được ưu tiên bảo vệ và các hệ sinh thái tự nhiên 
nhạy cảm nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên trong khu 
vực thực hiện dự án và chịu tác động tiêu cực do dự án



3/23/2015

3

2. Những khó khăn khi thực hiện ĐTM đến ĐDSH

- Loại hình dự án nào cần thực hiện ĐTM đến sinh học chưa được quy
định (danh mục các dự án phải thực hiện ĐTM đến ĐDSH – Nghị
định?)

- Không có hệ thống số liệu về ĐDSH liên quan đên khu vực dự án, 
khu vực phụ cận (chủ dự án phải điều tra, mất thời gian, gây tốn kém, 
kéo dài thời gian thực hiện ĐTM cản trở đầu tư???) 

- Chưa có các hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá tác động đến ĐDSH cho
một số loại hình dự án

- Không đủ chuyên gia về đánh giá tác động đến ĐDSH (cấp chứng chỉ
về đánh giá tác động đến ĐDSH) 

3. Các giải pháp thực thực hiện

- Chuẩn hóa quy trình thực hiện ĐMT (nên có quá trình xác định phạm
vi, sàng lọc, lập đề cương (TOR) để thực hiện ĐMT) để xác định rõ
mức độ đáng giá tác động đến đa dạng sinh học đến ĐDSH

- Liệt kê đầy đủ, rõ ràng dự án nào phải đánh giá tác động đến ĐDSH

- Xây dựng cơ sở dự liệu các hệ sinh thái tự nhiên nhạy cảm nằm trong 
khu bảo tồn thiên nhiên.

- Tiến hành tham vấn cộng đồng, tổ chức bị tác động ngay từ khi lựa
chọn địa điểm, xác định phạm vi, sàng lọc và lập TOR và các bước
tiếp theo trong quá trình thực hiện ĐTM.

- Tăng cường năng lực về ĐTM của dự án đến ĐDSH bao gồm đào tạo
chuyên gia (lập, thẩm định báo cáo ĐTM), hướng dẫn kỹ thuật. 
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Trân trọng cảm ơn!


